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:شدهتدریس بالینی دروس تنوع )1(جدول 

مقطعرشتهواحد درسی

طر
ح 
در

سی

تعداد 
واحد

هم س
مدرس

7.5)8و 7و 4ترم(کارشناسیمامایی90-91نیمسال اول ) اتاق زایمان(کارآموزي در عرصه 
6.91)4ترم (کارشناسیمامایی90-91جراحی نیمسال اول - کارآموزي داخلی

5) 9و8و7ترم (کارشناسیمامایی90-91کارآموزي در  عرصه داخلی نیمسال دوم 
7.05)6ترم (کارشناسیمامایی90-91ي داخلی نیمسال دوم کارآموزي بیماریها

0.88کارشناسیمامایی90-91فینال نیمسال دوم 
11.17کارشناسیمامایی91- 92کارآموزي در  عرصه داخلی نیمسال اول 
1.76کارشناسیمامایی91-92روز  نیمسال اول 12کارآموزي در عرصه بارداري و زایمان   

0.8کارشناسیمامایی91-92نفر نیمسال اول 4ستاد راهنماي دانشجویان کارشناسی  ا
1.24روز7فینال 

7.5کارشناسی روزانهمامایی91-92دومکارآموزي در  عرصه داخلی نیمسال 
5شبانهمامایی91-92دومکارآموزي در  عرصه داخلی نیمسال 

0.8کارشناسیمامایی91-92دومنفر نیمسال 4ارشناسی  استاد راهنماي دانشجویان ک
0.89کارشناسیماماییروز5فینال 

1کارشناسیمامایی92-93نفر نیمسال اول 5مشاوره و راهنمایی دانشجویان 

11.01کارشناسیمامایی92-93کارآموزي در  عرصه داخلی نیمسال اول اول 

0.9شناسیکارماماییروز5فینال 
7.5کارشناسیمامایی92-93نیمسال دوم 6کارآموزي داخلی ترم 

2.05کارشناسیمامایی92-93نیمسال دوم کارآموزي در  عرصه داخلی
922.5-93نیمسال دوم مسئول نظام استاد راهنما

1کارشناسیمامایی92-93نیمسال دوم دانشجو5نظام استاد راهنما 
0.9کارشناسیماماییروز5نال فی

: سرپرستی شدهنظريس ودرتنوع ) 2(جدول 

طرح مقطعرشتهواحد درسی
درسی

تعداد 
واحد

سهم 
مدرس

1کارشناسیعلوم انسانیجمعیت و تنظیم خانواده
0.5کارشناسی ناپیوستهمامائیاصول مدیریت و کاربرد آن در مامائی

فعالیتهاي آموزشی
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0.5کارشناسیمامائیئیاصول مدیریت در ماما
1کارشناسیمامائیبهداشت مادر و کودك

0.75رادیولوژي و علوم آزمایشگاهیکارشناسیپیراپزشکیتنظیم خانوادهبهداشت باروري و 

: کیفیت دروس تدریس شده ) 3(جدول 

یف
نمره ارزشیابینیمسالرد

دانشجویان
نمره 
مبنا

تعداد 
درسفرم

...ها و درمانی، آموزش مداوم، کارگاه- سخنرانی علمی در دانشکده، مرکز آموزشی) 4(جدول 

تاریخمحل برنامهعنوان برنامهموضوع سخنرانیردیف
مدت 

سخنرانی

1

Association of Folic acid intake and the
level of serum Folate with occurrence of
Preeclampsia in clients of ALZAHRA
educational hospital, 2009: a case-control
study

کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاي 
دانشــگاه 1390اردیبهشــتسالن پتروشیمی تبریزسالمت

دقیقه15علوم پزشکی تبریز

2
اکالمپسی در ارتباط مصرف اسیدفولیک  و سطح سرمی آن با پره

مرکز آموزشی درمانی الزهراء تبریز، زنان باردار مراجعه کننده به
1388

ساعت13891دانشکده پرستاري و مامائی تبریزپایان نامه

راهنمایی و مشاوره سمینارمشاوره قبل از ازدواج3
ساعت10/7/13921دانشکده پرستاري و مامائی تبریزدر مامایی

اهمشارکت در ادارة کار گروهی، پانل و کارگاه)  5(جدول 

مدت تاریخمکاننقشعنوان کارگاهردیف
اجرا

1
2
3
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سایر فعالیتها)  6(جدول 

مدت ختمشروعمقام مسئولموضوعردیف
اجرا

1
2
3

خالصۀ مقاله در سمینار و کنگره) 1(جدول 

یف
تاریخ عنوان سمینار یا کنگرهعنوان خالصۀ مقالهرد

محل برگزاريبرگزاري

1
اکالمپسـی مراجعـه   الگوي مصرف اسیدفولیک در زنان باردار مبتال بـه پـره  

کنگره بین المللـی سـالمت   ) پوستر(1388کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهراء تبریز، 
دانشگاه علوم پزشـکی  1389آبان ماه باروري و تنظیم خانواده

ارومیه

2
Association of Folic acid intake and the level of
serum Folate with occurrence of Preeclampsia in
clients of ALZAHRA educational hospital, 2009: a
case-control study

کنگره ملی آموزش بهداشت 
و ارتقاي سالمت 

ــت اردیبهشــ
1390

دانشگاه علوم پزشـکی  
تبریز

: عی همتامحور بـر اضـطراب زنـان شـکم اول زا    تأثیر دریافت حمایت اجتما3
کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور

ــتار،   ســمینار سراســري پرس
ماما و پژوهش

ــر 19و 18 مهـــ
1392

دانشگاه علوم پزشـکی  
گلستان

کارآزمایی بالینی تصادفی : تأثیر حمایت همتایان بر افسردگی پس از زایمان4
یک سوکور

کنگره بیل المللی ارتقا 
مت زنانسال

شهریور 22تا 20
1392

دانشگاه علوم پزشکی 
ارومیه

غربالگري سرطان سرویکس در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی 5
شهر تبریز،ایران

پنجمین کنگره سراسري 
انجمن علمی سرطانهاي زنان 

ایران

آبان 30-28
1392

انجمن سرطانهاي زنان 
تهران -ایران

بیمارستان میالد

6
دگاه دانشجویان دانشکده پرستاري و مامایی تبریز در خصوص وظایف و دی

1392عملکرد اساتید مشاور سال 

کشوريهمایشپانزدهمین
پزشکیعلومآموزش

آموزشیجشنوارههفتمینو
مطهريشهید

اردیبهشت 11-9
1393

دانشگاه علوم پزشکی 
یزد

یتهاي پژوهشی فعال
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7
Behavioral prevention in relation to genital tract
infections in women referring to health centers of
Tabriz

1st International
Nursing &
Midwifery
Conference on
Health and
Wellbeing

19-16
1393اردیبهشت 

دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان

8Behavioral Prevention in Relation to Sexually
Transmitted Infections and its Predictors in Women

The third Iranian
international
conference of
Women health

اردیبهشت و 31
1393خرداد 1

دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز

9
مشاهده مستقیم سرویکس با استفاده اسمیر ومقایسه نتایج دو روش پاپ

دانشگاه علوم پزشکی 93مهر گره دانشجویی سرطانکندر غربالگري سرطان دهانه رحم) (DVI%5از اسیداستیک
تبریز

راهنمایی، مشاوره و داوري پایاننامۀ هاي تکمیلی) 2(جدول 

یف
مقطع رشتهسالدانشجونامموضوع پایان نامهرد

آموزشی
نوع 

همکاري
1

طرح تحقیقاتی                                  ) 3(جدول 

یف
تاریخ عنوان طرح تحقیقاتیرد

تصویب
دستگاه مجريمیزان پیشرفت

نقش هیات علمی

ري
مج

ار 
مک

ه
اور

مش

تأثیر حمایت همتایان بر اضطراب، اعتماد به نفس و افسردگی پس از 1
*دانشگاه علوم پزشکی تبریزاتمام یافته05/11/1390یک کارآزمائی بالینی تصادفی یک سوء کور: مانزای

2
نتایج غربالگري افسردگی و ارتباط چاقی قبل از بارداري با 

بارداري و بعد از زایمان در زنان مراجعه اضطراب دوران
1391-92کننده به مراکز بهداشتی درمانی تبریز، 

*دانشگاه علوم پزشکی تبریزگیريدر حال نمونه12/10/1391

3

مشاهده مستقیم اسمیر ومقایسه نتایج دو روش پاپ
در ) (DVI%5سرویکس با استفاده از اسیداستیک

*دانشگاه علوم پزشکی تبریزاتمام یافته24/10/91غربالگري سرطان دهانه رحم

ران بارداري و پس وتاثیر مکمل روغن ماهی بر افسردگی د4
*دانشگاه علوم پزشکی تبریزدر حال نمونه گیري11/9/92از زایمان یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده
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5

اثربخشی آموزش همتایان بر دانش، نگرش و انتخاب نوع 
مراجعه کننده به مراکز زایمان در مادران شکم اول 

لینی تصادفی یک کارازمایی با: شهرستان بوکانبهداشتی
کنترل شده

*دانشگاه علوم پزشکی تبریزاتمام یافته8/11/92

و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده HPVشیوع 6
*دانشگاه علوم پزشکی تبریزاتمام یافته9220/6/92- 93به مراکز آموزشی درمانی الزهرا و طالقانی تبریز 
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شده در مجالت علمیمقاالت چاپ) 4(جدول 

یف
رد

تاریخ ناشرنام مجلهعنوان مقاله
پذیرش

نقش هیات علمی

نویسنده 
همکاراصلی

1
اکالمپسی الگوي مصرف اسیدفولیک در زنان باردار مبتال به پره

1388مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهراء تبریز، 
مجله دانشکده پرستاري 

نویسنده اول و 22/2/89زو مامائی تبری
مسئول

نویسنده سوم6/4/91مجله پزشکی ارومیهاکالمپسی ارتباط سطح سرمی اسیدفولیک با پره2

3Association of the folic acid consumption and its serum
levels with preeclampsia in pregnant women

Iranian Journal of
Nursing and Midwifery

Research

نویسنده اول2012

4The Effect of Peers Support on Postpartum Depression:
A Single-Blind Randomized Clinical Trial

Journal of Caring
Sciences

نویسنده چهارم2013

5Behavioral Prevention in Relation to Sexually
Transmitted Infections and its predictors in Women

Iranian Red Crescent
Medical Journal

نویسنده مسئول2014

6Cervical cancer screening in women referred to
healthcare centers in Tabriz, Iran

Nigerian Medical
Journal

نویسنده دوم2015

7
Comparing the results of Pap smear and Direct
Visual
Inspection (DVI) with 5% acetic acid in cervical
cancer screening

Nigerian Medical
Journal

نویسنده دوم2015

8
Awareness about Sexually Transmitted and
Other Infections of the Reproductive Tract, Risk
Factors and Other Predictors in Women

Achieve of clinical
infectious disease

نویسنده مسئول2015

9
دراولشکمباردارمادراننگرشوآگاهیبرآموزشتأثیر

بوکانشهرستاندرزایماننوعانتخاب
ماماییوپرستاريدانشکدهمجله

ارومیه
1393/06/ نویسنده ششم25

تالیف و ترجمۀ کتاب) 5(جدول 

یف
تاریخ انتشار نوعکتابعنوان رد

1391ترجمهویرایش دوم-مدلهاي آموزشی مامائی. اصول آموزشی براي مربیان مامائی1
1392ترجمه ویرایش دوم-مدلهاي آموزشی مامائی.اداره زایمان طول کشیده و متوقف شده2
1392ترجمهویرایش دوم- مدلهاي آموزشی مامائی.اداره خونریزي پس از زایمان3
1393ترجمهویرایش دوم- هاي آموزش ماماییمدل.ي اکالمپسیاداره4
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1393ترجمهویرایش دوم- هاي آموزش ماماییمدل.ي سقط ناقصاداره5
1393ترجمه ویرایش دوم-هاي آموزش ماماییمدل.ي سپسیس نفاسیاداره6

7
یش سرطانی جهت پیشگیري براي غربالگري و درمان ضایعات پWHOهاي دستورالعمل

ترجمهاز سرطان سرویکس
1393

ها یا شوراهاي رسمیعضویت در کمیته) 6(جدول 

یف
مقام منصوب کنندهتاریخعنوان کمیته یا شورارد

مدیر گروه مامائی1390عضو شوراي آموزشی و پژوهشی گروه مامائی1
2
3

سمتهاي مدیریتی و اجرائی 

یا سمتعنوان 
مدتتاریخ

خاتمهشروع
13871390ماما مسئول پایگاه مرکز بهداشتی درمانی آذرشهر 1
تاکنون1391ده پرستاري و مامایی تبریزکمسئول نظام استاد راهنماي دانش2

تقدیرها و تشکرها) 2(جدول 
یف

تاریخمقام صادر کنندهموضوع تقدیر و تشکّررد

1383ریاست شبکه بهداشت و درمان بنابدر پرونده پرسنلی تشویق با درج1

1387و1386ریاست شبکه بهداشت و درمان اسکومورد تشویق با درج در پرونده پرسنلی دو2
1389و1388ریاست شبکه بهداشت و درمان آذرشهرمورد تشویق با درج در پرونده پرسنلی دو3

معاونت آموزشی دانشگاه و رییس دانشکده پرستاري ومامایی تبریزکسب عنوان ماماي نمونه دانشکده4
1392پرستاري و مامایی تبریز

معاونت بهداشتی دانشگاه و رییس طرح ارتقاي بسیج سالمت ایرانیانتشویق جهت همکاري در 5
1392دانشکده پرستاري و مامایی تبریز
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یف
سالشهرمجري مدتموضوعرد

1380تبریزدانشگاه علوم پزشکی روز2در همایش سراسري ایمنی مددجوشرکت 1
دانشگاه علوم پزشکی شبکه بهداشت و ساعت8سمینار بهداشت روان2

درمان
1383بناب

دانشگاه علوم پزشکی شبکه بهداشت و ساعتSTI8سمینار ایدز و 3
درمان 

9/12/83بناب

و راههاي پیشگیري و کارگاه آموزشی روز جهانی ایدز4
انتقال 

دانشگاه علوم پزشکی شبکه بهداشت و ساعت8
درمان 

20/11/83بناب

آسیبهاي شغلی در رابطه با احتیاطات استاندارد و 5
هپاتیت ایدز و 

دانشگاه علوم پزشکی شبکه بهداشت و ساعت8
درمان 

20/11/83بناب

نشگاه علوم پزشکی شبکه بهداشت و داساعت8کارگاه آموزشی فشارخون و دیابت6
درمان 

19/12/83بناب

دانشگاه علوم پزشکی شبکه بهداشت و ساعت،8کارگاه آموزشی عوارض ناخواسته واکسن انفلوانزا 7
درمان 

22/8/84بناب

دانشگاه علوم پزشکی شبکه بهداشت و ساعت6کارگاه آموزشی فرمهاي جدید تنظیم خانواده8
درمان

6/4/87رآذرشه

دانشگاه علوم پزشکی شبکه بهداشت و ساعت6کارگاه سالمت زنان9
درمان

13/11/87آذرشهر

مرکز تحقیقات بیماریهاي گوارش و کبد ساعت12کارگاه آموزشی پیشگیري از عوامل خطر سرطان10
دانشگاه علوم پزشکی 

17/7/87تبریز

26/7/88تبریزدانشگاه علوم پزشکی عتسا16اداره زایمان طبیعی مرحله اول و دوم11
30/8/88تبریزدانشگاه علوم پزشکی ساعت16اداره زایمان طبیعی مرحله سوم و چهارم12
25/8/88تبریزآموزش مداومساعت110انفلوانزاي نوع 13
24/10/88تبریزآموزش مداومساعت6هاي تناسلی و بیماریهاي مقاربتیعفونت14
20/5/89تبریزآموزش مداومساعت20ینار دو روزه مرگ و میر مادرانسم15
کنفرانس پرستاري و ترانسفوزیون خون و فراورده 16

هاي آن 
2/2/89تبریزآموزش مداومساعت7

8/2/89تبریزآموزش مداومساعت20سمینار دو روزه مراقبت آغوشی17
اي مختلف کنفرانس مشکالت جنسی زنان در دوره ه18

زندگی 
15/7/89تبریزآموزش مداومساعت7

9/6/89تبریزمرکز کشوري سالمتساعت30بهداشت روانی و بهداشت ورزشی کارکنان19
12/5/89آذرشهردانشگاه علوم پزشکی شبکه بهداشت و ساعت12قانون، حقوق و مسئولیتهاي پرستاري20

فعالیتهاي توسعه فردي
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آذرشهردرمان
30/11/89تبریزمرکز کشوري سالمتساعت20آموزشی در آموزش سالمتآشنائی با شیوه هاي 21
29/2/89- 26تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز ساعت24کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت22
20/11/90تبریزآموزش مداومساعت5اختالالت کف لگن23
10.5اختالالت جنسی و مشاوره سالمت جنسی24

ساعت
/16/10و15تبریزآموزش مداوم

90
دانشگاه علوم پزشکی شبکه بهداشت و ساعت14046برنامه حذف ماالریا در کشور در افق 25

درمان آذرشهر
28/4/90آذرشهر

دانشگاه علوم پزشکی شبکه بهداشت و ساعت6مدیریت بیماریابی در سنین مدارس26
درمان آذرشهر

27/4/90آذرشهر

16/3/90تبریزآموزش مداوم ساعت8کردن یارانه هاهدفمند 27
16/3/90تبریزآموزش مداوم ساعت12قانون خدمات کشوري28
1/7/90تبریزآموزش مداومساعت8الگوي مصرف29
1/9/90تبریزریزيسازمان مدیریت و برنامهساعت12مفاهیم پایه فن آوري اطالعات30
1/9/90تبریزریزيسازمان مدیریت و برنامهساعت20ارائه مطلب31
1/9/90تبریزریزيسازمان مدیریت و برنامهساعت12اطالعات و ارتباطات31
1/9/90تبریزریزيسازمان مدیریت و برنامهساعت26واژه پردازي32
1/9/90یزتبرریزيسازمان مدیریت و برنامهساعت8استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها33
30/10/90تبریزریزيسازمان مدیریت و برنامهساعت26بانکهاي اطالعاتی34
30/10/90تبریزریزيسازمان مدیریت و برنامهساعت26صفحه گسترده35
و 1/2/1391تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریزساعت17کنگره انجمن باروري و ناباروري36

و 30
31/1/1391

22/4/91و 21تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریزساعت14سهاي حیاتبخشاورژان37
کاربرد تکنیک هاي نوین در غربالگري و تشخیص 38

ضایعات پیش سرطانی دهانه رحم
7/10/91تبریزآموزش مداومساعت7

مرداد 10تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریزساعت2کارگاه یک روزه اموزش الکترونیکی39
1392

آبان1389ارومیهارومیهدانشگاه علوم پزشکیسالمت باروري و تنظیم خانوادهیکنگره بین الملل40
24/6/1390تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریزEndnoteکارگاه رفرنس نویسی و 41
1/3/92تبریزمرکز کشوري سالمت16پیشگیري و کنترل بیماریهاي قلبی و عروقی42
ها به همراه پایه در تجزیه و تحلیل دادهاصول 43

محاسبات نرم افزاري
25/11/1391تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریزساعت6

ها به همراه اصول پایه در تجزیه و تحلیل داده44
محاسبات نرم افزاري

تیر 18و 11تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریزساعت12
1391

1391/10/28تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریزساعت12) یري از مرگ مادرپیشگ(برنامه نجات مادر 45
خونریزي هاي غیر طبیعی در دوران باروري و پس از 46

یائسگی 
1391/11/18تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریزساعت19

19و
4/7/92تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریزساعتOsce6کارگاه آموزشی 47
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1392/02/19تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریزساعت6ی نو بر سندرم سقط مکرر نگرش48
ارتقا سالمت زنان با بهبود وضعیت تغذیه اي در 49

دوران بارداري و پس از زایمان
11.5

ساعت
1392/08/30تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریز

1392/07/10تبریزه علوم پزشکی تبریزدانشگاساعت15برنامه راهنمایی و مشاوره در مامایی 50
لغایت 
1392/07/11

قلب و عروق و بیماریها در بارداري در جهت ارتقاء 51
سالمت مادران

1392/09/20تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریزساعت18
21و

18/2/93تبریزآموزش مداومساعت4بیولوژي تولید مثل و ناباروري52
11/2/93تبریزدانشگاه علوم پزشکی تبریزساعتEndnote6کارگاه 53
ویژه کارکنان - مدیریت پسماندهاي بیمارستانی54

درمان
30/8/93تبریزمرکز کشوري سالمتساعت6

و 31/2شیرازآموزش مداومساعت24سالمت خانواده در ایران55
1/3/1393

28/1/93تبریزآموزش مداومساعت10اندر بخش زایمان و نوزاد-مراقبت تکاملی از نوزادان56
ویژه کارکنان - مدیریت سالمت در حوادث و بالیا 57

درمان
25/9/93-20تبریزمرکز کشوري سالمتساعت8

- ي بالینی در اداره بارداري طبیعیاصول مراقبتها58
ویژه کارکنان درمان

5/10/93-10تبریزمرکز کشوري سالمتساعت14

20/8/93تبریزمرکز کشوري سالمتساعت6ویژه کارکنان بهداشت-ي و ایمنی تزریقایمن ساز59
- کنترل و مراقبت بیماریهاي واگیر در بالیاي طبیعی60

ویژه کارکنان بهداشت
20/8/93تبریزمرکز کشوري سالمتساعت12


